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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: a Szilikátipari Tudományos Egyesület 2022. május 17-én Budapesten, a MESSER Hungarogáz Kft. 
tárgyalótermében megtartott  XLVII. Tisztújító Küldöttgyűlésén. 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Asztalos István, az Egyesület elnöke köszöntötte a küldötteket és a megjelenteket. Bejelentette, hogy a 
2018-ban megválasztott tisztségviselők megbízatása lejárt, az SZTE mai XLVII. Küldöttgyűlése egyben 
Tisztújító Küldöttgyűlés is. 
 
Felkérte Balogh Eleonóra Ferenczy Noémi díjas üvegművész, műemléki restaurátor szakértőt, hogy tartsa 
meg előadását, melynek címe: Kalandozások ipar és művészet határán 
 
Asztalos István megköszönte az előadást, és javasolta Kárpáti Lászlót, a Kő- és Kavics  Szakosztály 
titkárát levezető elnöknek. 
Szavazás igennel szavazott: 21 fő 

nemmel szavazott: -  
tartózkodott:  -  

Kárpáti László megköszönte a megbízást és átvette a levezető elnöki teendőket. Tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy a szervezeti ügyrendi kérdések tisztázása következik. 
 
Bejelentette, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes, mivel a 26  küldött több mint fele, 21 fő jelen van. 
 
A Küldöttgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének javasolta: dr. Antal Józsefnét, az Egyesület ügyvezető titkárát.  
Szavazás igennel szavazott: 21 fő 

nemmel szavazott: -  
tartózkodott:  - 

A levezető elnök megállapította, hogy a jegyzőkönyvvezető személyét a Küldöttgyűlés egyhangúlag 
elfogadta. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta: Mattyasovszky Zsolnay Eszter úrhölgyet és Laczkó László urat. 
Mattyasovszky Zsolnay Eszter     Laczkó László 
Szavazás: igennel szavazott: 21 fő   igennel szavazott: 21 fő 

nemmel szavazott: -   nemmel szavazott: - 
tartózkodott:  -    tartózkodott:  - 

A levezető elnök megállapította, hogy a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a Küldöttgyűlés egyhangúlag 
elfogadta. 
 
Tájékoztatta a Küldöttgyűlést, hogy az Egyesület Elnöksége 2022. február 8-i ülésén Jelölő Bizottságot 
választott, amelynek elnöke Sopronyi Gábor úr. A Jelölő Bizottság elnöke a végzett munkáról és a 
jelölésekről a későbbiekben beszámol. 
 
Tájékoztatta a Küldöttgyűlést, hogy szakosztályonként rendben megtörténtek a küldött- és vezetőség-
választó értekezletek. Ismertette a szakosztályok megválasztott vezetőit. A Küldöttgyűlésnek meg kell 
erősítenie a megválasztott vezetőket. 
Szavazás igennel szavazott: 21 fő 

nemmel szavazott: -  
tartózkodott:  - 
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A levezető elnök megállapította, hogy a szakosztályok megválasztott vezetőit a Küldöttgyűlés egyhan-
gúlag megerősítette tisztségükben. 
 
A tisztújításra tekintettel a Küldöttgyűlésnek meg kell választania a Szavazatszedő Bizottság elnökét és 
tagjait. 
A Szavazatszedő Bizottság elnökéül javasolta: Mattyasovszky Zsolnay Eszter úrhölgyet. 
Szavazás: igennel szavazott: 21 fő 

nemmel szavazott: - 
tartózkodott:  - 

A levezető elnök megállapította, hogy a Szavazatszedő Bizottság elnökének személyét a Küldöttgyűlés 
egyhangúlag elfogadta. 
 
A Szavazatszedő Bizottság tagjainak javasolta: dr. Fenyvesi Olivér urat és dr. Antal Józsefné úrhölgyet.  
Dr. Fenyvesi Olivér     Dr. Antal Józsefné 
Szavazás: igennel szavazott: 21 fő  Szavazás: igennel szavazott: 21 fő 

nemmel szavazott: -    nemmel szavazott: - 
tartózkodott:  -    tartózkodott:  - 

A levezető elnök megállapította, hogy a Szavazatszedő Bizottság tagjainak személyét a Küldöttgyűlés 
egyhangúlag elfogadta. 
 
Az ügyrendi-szervezeti kérdések után a Küldöttgyűlés napirendjén szereplő programok következtek. 
A levezető elnök ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, majd javasolta, hogy a prog-
ramnak megfelelően bonyolítsák le a Küldöttgyűlést. Megkérdezte a jelenlévő küldötteket, hogy az 
előirányzott napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? A küldöttek részéről észrevétel nem 
merült fel. 
Szavazás: igennel szavazott: 21 fő 

nemmel szavazott: - 
tartózkodott:  - 

A levezető elnök megállapította, hogy a napirendet a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
 
A Küldöttgyűlés elfogadott napirendje a következő: 

 Asztalos István elnök: Beszámoló az Egyesület 2021. évi tevékenységéről, 2022. évi terveiről. 
Közhasznúsági jelentés. 

 Koska János elnökségi tag: beszámoló a 2021. évi költségvetés teljesítéséről és a 2022. évi 
költségvetési előirányzatról. 

 Dr. Dani Sándor Gézáné, az Felügyelő Bizottság elnöke: a Felügyelő Bizottság jelentése. 
 Hozzászólások, javaslatok, kiegészítések. 
 Sopronyi Gábor, a Jelölő Bizottság elnöke: Jelölő Bizottság javaslatának előterjesztése. 
 Szavazás lebonyolítása 
 SZÜNET, büfé 
 A Szavazatszedő Bizottság jelentése 
 Dr. Hardicsay Sándor: Az Alapszabály módosítása 
 Örökös tagok avatása 
 Elnöki zárszó 

 
A levezető elnök felkérte Asztalos István elnököt, hogy tartsa meg beszámolóját. 
 
Asztalos István: Az írásos beszámolót a 2018–2021 évekről a küldöttek kézhez kapták. 
Javasoljuk, hogy az új vezetőség továbbra is tegyen meg mindent az Egyesület szabályszerű működése 
érdekében, és támogassa továbbra is a szakosztályok szakmai munkáját, a rendezvények és egyéb 
alkalmak megtartását. Javasoljuk, hogy fontos szempont legyen minél több fiatal tag csatlakozása az 
Egyesületünkhöz, és ennek érdekében használjanak fel minden rendezvényt tagtoborzásra is. 
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Kárpáti László megköszönte a beszámolót és átadta a szót Koska János elnökségi tagnak, hogy tartsa 
meg beszámolóját. 
 
Koska János elnökségi tag elmondta, hogy az Egyesület működése folyamatos legyen. Szükség van a 
tagság és a jogi tagvállalatok támogatására. Az írásos beszámolót minden küldött megkapta. 
 
Kárpáti László megköszönte a beszámolót. Megjegyezte, hogy az év közben tartott online Elnökségi és IB 
értekezletek jók voltak és nagyobb volt a résztvevők száma is.  
Sajnálattal közölte, hogy dr. Dani Sándor Gézáné, a Ellenőrző Bizottság elnökének betegsége miatt nem 
tudott részt venni a küldöttgyűlésen. Az Bizottság jelentését minden küldött megkapta. 
 
Dr. Dani Sándorné az Összefoglaló értékelésében kiemelte a következőket: 
Az Egyesület éves beszámolója és közhasznúsági melléklete összességében a valós vagyoni, pénzügyi és 
jövedelmi helyzetet tükrözi. Az Egyesület a Felügyelő Bizottság kérése szerint rendelkezésre bocsátotta a 
beszámolóhoz tartozó valamennyi dokumentumot. A beszámolót elfogadásra javaslom. 
 
Kárpáti László a Felügyelő Bizottság jelentését elfogadásra javasolta, majd szavazást kért a küldöttektől. 
 
Beszámoló az Egyesület 2021. évi tevékenységéről, 2022. évi terveiről: 
Szavazás: igennel szavazott:  21 fő 

nemmel szavazott:  - 
tartózkodott:  - 
 

1/K/22. sz. határozat: A Küldöttgyűlés az Egyesület 2021. évi tevékenységéről és a 2022. évi terveiről 
szóló beszámolót elfogadta. 
 
2021. évi Közhasznúsági jelentés: 
Szavazás: igennel szavazott: 21 fő 

nemmel szavazott: - 
tartózkodott:  - 

 
2/K/22. sz. határozat: A 2021. évi Közhasznúsági jelentést a Küldöttgyűlés elfogadta. 
 
Beszámoló a 2021. évi költségvetés teljesítéséről: 
Szavazás: igennel szavazott: 21 fő 

nemmel szavazott: - 
tartózkodott:   - 
 

3/K/22. sz. határozat: A Küldöttgyűlés a 2021. évi költségvetés teljesítéséről szóló jelentést elfogadta. 
 
A 2021. évi költségvetési előirányzat előterjesztése: 
Szavazás: igennel szavazott: 21 fő 

nemmel szavazott: - 
tartózkodott:  - 
 

4/K/22. sz. határozat: A Küldöttgyűlés a 2021. évi költségvetés előirányzatot elfogadta. 
 
A Felügyelő Bizottság jelentése: 
Szavazás: igennel szavazott: 21 fő 

nemmel szavazott:  - 
tartózkodott:  - 
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5/K/22. sz. határozat: A Küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság beszámolóját elfogadta. 
 
Asztalos István elnök bejelentette, hogy a vezetőség mandátuma lejárt. Megköszönte a tagságnak és 
vezetőség tagjainak az elmúlt három évben végzett munkát. 
 
Kárpáti László levezető elnök a küldötteknek szavazásra tette fel a kérdést, hogy megadják-e a 
vezetőségnek a felmentést? 
Szavazás: igennel szavazott: 21 fő 

nemmel szavazott: - 
tartózkodott:  - 

 
6/K/22. sz. határozat: A Küldöttgyűlés a leköszönő vezetőségnek a felmentvényt megadta. 
 
Asztalos István köszönetet mondott az Elnökségnek és a Szakosztályok vezetőinek, a tagságnak a tőlük 
kapott támogatásért. 
 
Kárpáti László levezető elnök felkérte Sopronyi Gábor urat, a Jelölő Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
Bizottság javaslatát. 
 
Sopronyi Gábor elmondta, hogy a megválasztott tisztségviselők közül többen továbbra is vállalták a 
felkérést. Tóthné Kiss Klára nem tud részt venni az Elnökség napi munkájában, helyette Ferenci Pétert, az 
Üveg Szakosztály elnökét javasolják. 
 
A Jelölő Bizottság javaslata tehát a következő: 
 
Tisztségviselők: 
 
Elnökség:  Asztalos István 

Dr. Balázsi Csaba 
  Kárpáti László 

Koska János 
Ferenci Péter 

 
Választott Bizottságok: 
 
Felügyelő Bizottság: 

Dr. Dani Sándorné 
Bukta Attila  

  Fabók Zsuzsanna 
 
Etika Bizottság: 

Juhász Béla 
 Dr. Dobos Imre 

  Mattyasovszky Zsolnay Eszter 
 
Minősítő Bizottság: 

Laczkó László elnök 
 
Szerkesztő Bizottság: 

Elnök:  Dr. Simon Andrea 
Felelős szerkesztő: Dr. Kurovics Emese 
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Kárpáti László levezető elnök megköszönte a Jelölő Bizottság munkáját. Megkérdezte a küldötteket, van-
e más javaslatuk? Amennyiben van, fel kell venni a jelölőlistára. 
A küldöttek részéről egyéb jelölés nem volt, így szavazásra bocsátotta a Jelölő Bizottság javaslatát. 
Szavazás: igennel szavazott: 21 fő 

nemmel szavazott: - 
tartózkodott:  - 

 
7/K/22. sz. határozat: A Küldöttgyűlés a Jelölő Bizottság által összeállított tisztségviselői jelölőlistát 
elfogadta. 
 
Kárpáti László átadta a szót Mattyasovszky Zsolnay Eszter úrhölgynek, a Szavazatszedő Bizottság 
elnökének, hogy ismertesse a szavazás menetét. 
 
Mattyasovszky Zsolnay Eszter: a szavazólapot sokszorosítani kell. A szavazás titkos. A szavazólap 
tartalmazza a jelölteket, a tisztségviselők 3 évi időtartamra kapnak megbízást. Egyetértés esetén a 
szavazólapot változtatás nélkül a szavazóurnába kell bedobni. Egyet nem értés esetén, a szavazólapon a 
változtatást az adott név tintával való áthúzásával és a helyette jelölt név beírásával kell jelölni. Ha az új 
személyre tett javaslattal egyidejűleg nem kerül áthúzásra a szavazólapon szereplő adott személy neve, a 
szavazat érvénytelennek minősül. A szavazásra 15 perc áll rendelkezésre, azt követően a szavazóurnát 
lezárják, majd a szavazatokat összeszámolják. Ezen időtartamra szünetet rendelnek el. 
 
Szavazás – Büfé 
 
Kárpáti László levezető elnök felkérte a Szavazatszedő Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás 
eredményét. 
 
Mattyasovszky Zsolnay Eszter elmondta, hogy a jelenlévő 21 küldött leadta szavazatát. Az elnök és a 
többi tisztségviselő személyére 21 érvényes, egyhangú szavazat érkezett. Gratulált a megválasztott 
Elnökségnek és a Bizottságok tagjainak. 
 
Kárpáti László felkérte dr. Hardicsay Sándor ügyvéd urat, hogy az Alapszabály módosítását ismertesse. 
 
Az Alapszabály tartalma változatlan, egy elnökségi tag változás miatt kell módosítani. Tóthné Kiss Klára 
nem tud részt venni az Elnökség napi munkájában, helyette Ferenci Pétert, az Üveg Szakosztály elnökét 
javasolták. 
 
8/K/22. sz. határozat: A Küldöttgyűlés az Alapszabály módosítását elfogadta. 
 
Kárpáti László levezető elnök felkérte Asztalos Istvánt, hogy az Örökös Tagoknak adja át az oklevelet. 

 
 
Az Egyesület új Örökös Tagjai:  
 
 Finomkerámia Szakosztály: Dr. Szépvölgyi János 

Finomkerámia Szakosztály: Bódogh Zsuzsanna 
 Tégla és Cserép Szakosztály: Kiss Róbert 
 Kő- és Kavics Szakosztály: Emszt Gyula 
 Üveg Szakosztály:  Varga Oszkár György 
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Asztalos István elnök megköszönte a küldöttek, a megjelent vendégek és tagok részvételét. Ezt követően 
a Küldöttgyűlést bezárta. 
 
 

Kmf. 
Készítette:   

 
Dr. Antal Józsefné 

 
 
Hitelesítők:  
  

 
Mattyasovszky Zsolnay Eszter      Laczkó László 

 
 


